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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2020 

       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

          (Δ.Ε.Υ.Α.Π) 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.820,00  ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο 

«Μίσθωση μηχανημάτων 2020», προϋπολογισμού 36.820,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 53 - 54 του Ν. 4412/2016. 

Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα έξι 

χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι  ευρώ (36.820,00 €), συν Φ.Π.Α. 24% , η οποία προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Π, 

κατά το έτος 2020. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά 

από ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.και του άρθρου 46 του 

Ν.4413/2016 . 

 

ΠΡΕΒΕΖΑ  20/12/2019         23/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      Θεωρήθηκε  

Ο ΔΝΤΗΣ Τεχνικής Υπηρεσίας        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της  

της  Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ    Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ                                                  ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2020 

         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

     ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

            ( Δ.Ε.Υ.Α.Π) 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.820,00  ευρώ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η παρούσα αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων 2020», προς τη Δ.Ε.Υ.Α. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μίσθωση για ένα έτος 1) Τσάπας τύπου JCB 

2)Τσάπας περιστρεφόμενης ελαστιχοφόρας 3) Φορτηγού ανατρεπόμενου 4) Φορτωτή 5) 

Αερόσφυρας  6) Σφυριού 7) τσάπας με πτυσσόμενη μπούμα μήκους 10 μέτρα και άνω 

,σπαστό κουβά και κουβά φόρτωσης ,8) ερπυστριοφόρο  εκσκαφέα από 1.500-2.000 kgr 

(μικρό τσαπάκι). 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Ο διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων 2020»,  προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας 

θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1069/1980 και τις τροποποιήσεις του με τον Ν 4483/17. 

β) Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3636/2007. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα ειδικά για τις Δ.Ε.Υ.Α. άρθρα αυτού (222-

338)και του Ν 4413/2016 . 
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Άρθρο 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Τα μηχανήματα οφείλει ο μειοδότης να τα διατηρεί σε γενικά καλή κατάσταση και έτοιμα 

για εργασία όταν ζητηθεί. 
2. Για την παροχή εργασίας σε προγραμματισμένες από την ΔΕΥΑΠ εργασίες, ο  ανάδοχος 

θα ειδοποιείται μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας εργασίας. 
3. Για την παροχή εργασίας σε έκτακτες ανάγκες εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας της 

ΔΕΥΑΠ θα ειδοποιείται οποιαδήποτε ώρα και οφείλει να παρέχει την ζητούμενη εργασία 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εργασία υποχρεωτικά . Σε αντίθετη 
περίπτωση η ΔΕΥΑΠ μονομερώς μπορεί να λύσει την σύμβαση καταλογίζοντας υπέρ της 
το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

4. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει τους χειριστές των 
μηχανημάτων οι οποίοι θα κατέχουν νόμιμες άδειες χειρισμού .Η ΔΕΥΑΠ δεν φέρει καμία 
ευθύνη σε περίπτωση που ο χειριστής δεν φέρει την απαιτούμενη άδεια , είναι 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η αποζημίωση και τα ασφάλιστρα χειριστή μηχ/τος, 
καύσιμα, ζημιές και λοιπές συντηρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, επίσης είναι 
υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί  και να λαμβάνει όλα 
τα μέτρα ασφαλείας, η δε ΔΕΥΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.  

5. Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερήσιο δελτίο απασχόλησης των 
μηχανημάτων που θα αναγράφει   τον χειριστή κάθε μηχανήματος , τον τόπο , το είδος 
και τις ώρες εργασίας. Θα υπογράφεται δε από τον προϊστάμενο  του αρμόδιου τμήματος  
και θα θεωρείται από τον  Τεχνικό Δντη  της ΔΕΥΑΠ .  

6. Ο ανάδοχος θα δηλώνει εγγράφως στην ΔΕΥΑΠ κάθε μεταβολή  χειριστή του 
μηχανήματος ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει την απαραίτητη άδεια χειριστή του 
μηχ/τος. 

7. Στο τέλος του μήνα θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό  σύμφωνα με τα παραπάνω δελτία 
και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση εργασιών υπογεγραμένη αρμοδίως .Η εξόφλησή 
τους θα γίνεται εφ όσον έχουν παραληφθεί οι υπηρεσίες και έχουν εγκριθεί το αργότερο 
σε ένα μήνα από την ημερομηνία του τιμολογίου από το Δ.Σ. Η οικονομική υπηρεσία 
μπορεί να προβαίνει σε εξόφληση του παραστατικού μετά την παραπάνω έγκριση 
ανάλογα με τη ρευστότητα του ταμείου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο ανάδοχος να 
αντιτάξει λόγο μη παροχής υπηρεσίας εάν δεν έχει εξοφληθεί το προηγούμενο 
παραστατικό. Σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την οικονομική υπηρεσία και με 
καλή διάθεση των μερών θα προγραμματίζεται η  εξόφληση.  
Υπόκειται δε ο μειοδότης στις νόμιμες κρατήσεις. 

8. Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει άδεια εμπειροτέχνη εργολάβου ή 
εργοληπτικό πτυχίο και τα δύο με κατεύθυνση υδραυλικά. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Το εκσκαπτικό μηχάνημα (τσάπα) τύπου JCB θα πρέπει να έχει δυνατότητα εκσκαφής 

βάθους 3,5 μ. τουλάχιστον και ελαχίστου πλάτους 25 cm.θα φέρει δε υποχρεωτικά 
δαγκάνα. 

2. Η αερόσφυρα (κομπρεσέρ) θα πρέπει να είναι ευέλικτη για λόγους προσπέλασης σε 
στενούς δρόμους, μη παρεμπόδισης της κυκλοφορίας και να διαθέτει κινητά 
μεταφερόμενα πιστόλια. 

3. Η τσάπα με πτυσσόμενη μπούμα μήκους 10 μέτρων και άνω με δυνατότητα σπαστού 
κουβά και κουβά φόρτωσης. 

4. Το μικρό τσαπάκι να έχει δυνατότητα ευελιξίας για λόγους προσπέλασηςσε στενούς 
δρόμους.  
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Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην  Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, για τις ανάγκες της και 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ύδρευσης – 
αποχέτευσης-όμβριων , για εργασίες στις δεξαμενές όπως επίσης σε καθαρισμούς ρεμάτων 
και ανοιχτών αγωγών όμβριων  από οποιοδήποτε υλικό  και  σε κάθε άλλη εργασία 
αρμοδιότητάς της εντός των ορίων της. 
 

Άρθρο 5ο 

Χρονική διάρκεια 

 Οι υπηρεσίες προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας θα παρέχονται για το χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2020 .Δύναται δε να παραταθεί μόνο εφόσον 

υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες και μόνο με απόφαση του Δ.Σ.  

 

 

Άρθρο 6ο 

Προϋποθέσεις 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό, απαραίτητα θα πρέπει: 

α) Να διαθέτει άδεια εμπειροτέχνη εργολάβου ή εργοληπτικό πτυχίο και τα δύο με 
κατεύθυνση υδραυλικά. 

 

 

 

 

 

 

20/12/2019                       23/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Θεωρήθηκε  

Ο ΔΝΤΗΣ  Τεχνικής Υπηρεσίας         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της  

της  Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας.                  Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας.  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ                                                       ΦΩΤΙΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

        (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

μίσθωση 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ  

45520000 Τσάπας JCB ώρες 1.100 10,50 11.550,00 

45520000 Τσάπας 

περιστρεφόμενης 

ώρες 100 31,50 3.150,00 

45520000 Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ώρες 700 20,30 14.210,00 

45520000 Φορτωτή ώρες 100 18,90 1.890,00 

45520000        Αερόσφυρας         ώρες                50                           11,20 560,00 

45520000         Σφυριού         ώρες                50                           25,20 1.260,00 

45520000  τσάπα με πτυσσόμενη 

μπούμα 

       Ώρες               200                          10,50 2.100,00 

45520000     μικρό τσαπάκι      Ώρες                 200                          10,50 2.100,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Φ.Π.Α. 24% 

36.820,00 

8.836,80 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.656,80 

 

 

 

 

20/12/2019       23/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ        Θεωρήθηκε  

Ο Δντης Τεχνικής Υπηρεσίας               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της  

της  Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ                   Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ                                                                        ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : 1 /2020 

                                         ΠΡΕΒΕΖΑ :  23  - 12   -2019  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

    ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

                 (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων». 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 222-338 αυτού και τον ν. 

4413/2016. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980και τις τροποποιήσεις του με τον Ν 4483/17 

δ) Την αριθμ. 107/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

           ε) Την με αριθμό  107/2019   διάθεση πίστωσης από το Δ.Σ. 

           στ) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 

Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016και του άρθρου 

46 του ν 4413/2016 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα  (12) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η ΔΕΥΑΠ δύναται να στείλει και έγγραφη πρόσκληση σε τουλάχιστον 3 υποψηφίους 

που να τους ενημερώνει για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Με την πρόσκληση δεν 

αποκλείονται τυχόν άλλοι ενδιαφερόμενοι αλλά περιορίζεται το ενδεχόμενο μικρής 

συμμετοχής ή και ακύρωσης του διαγωνισμού. 

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α., οικονομικών έτους  2020. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά 

για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι ποσότητες και η αξία των προς παροχή 

υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:  
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μίσθωση 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (*) 

45520000  Τσάπας JCB ώρες 1.100 10,50 11.550,00 

45520000 Τσάπας 
περιστρεφόμενης 

ώρες 100 31,50 3.150,00 

45520000 Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ώρες 700 20,30 14.210,00 

45520000 Φορτωτή ώρες 100 18,90 1.890,00 

45520000         Αερόσφυρας        ώρες                 50                           11,20 560,00 

45520000         Σφυριού     ώρες                   50                           25,20 1.260,00 

45520000  τσάπα με πτυσσόμενη 

μπούμα 

   ώρες                    200                         10,50 2.100,00 

45520000        μικρό τσαπάκι ώρες                       200                         10,50 2.100,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 

36.820,00 

 Φ.Π.Α. 24% 8.836,80 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.656,80 

 

 

 

 

 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

Διεύθυνση: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28  

Τηλ.:2682024629,29228  

Fax: 2682089445 

 

Η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 2020» 

είναι προϋπολογισμού τριάντα ‘εξι χιλιάδων οκτακοσίων  είκοσι ευρώ (36.820,00 €) πλέον 

Φ.Π.Α. και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ  1 

Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/1/2020 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Π, που βρίσκεται στη Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 

28 με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.μ. .Σε 

περίπτωση που αποβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός την 20/1/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ με 

ώρα έναρξης την 10.00 π.μ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η προετοιμασία, η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, η ανάθεση, σύναψη και 

εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», του ν 4413/2016 του Ν. 

1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

του Ν 4483/17 περί εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των ΔΕΥΑ και του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Έγγραφα της Σύμβασης 

 Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της παροχής 

υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) το τιμολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική περιγραφή, 

ε) έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Προϋπολογισμός 

1. Η  σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων 2020» 

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 36.820,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 

45.656,80 ευρώ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62 του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020  

2. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσίας αφορά την ΜΊΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ 2020 και 

συγκεκριμένα  1) Τσάπας τύπου JCB  2)Τσάπας περιστρεφόμενης ελαστιχοφόρας 3) 
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Φορτηγού ανατρεπόμενου 4) Φορτωτή 5) Αερόσφυρας 6) Σφυριού . 7) τσάπας με 

πτυσσόμενη μπούμα  και  8) μικρό τσαπάκι . 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

1. Οι περιγραφόμενες στη μελέτη υπηρεσίες θα παρέχονται προς τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Πρέβεζας τακτικά, άλλες σε καθημερινή βάση και άλλες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της 

δαπάνης που αναγράφονται στον προϋπολογισμό μελέτης. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 

απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

ΔΕΥΑΠ για την παροχή υπηρεσίας, χωρίς να αντιτάσσει οποιοδήποτε δικαιολογία    

σύμφωνα με τη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση  εάν δεν ανταποκρίνεται στην προσφορά 

υπηρεσίας το Δ.Σ. δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

επί όρων διακήρυξης 

1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξης και μελέτης), μπορούν να 

υποβληθούν μέχρι και την 1η εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι 

εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Εγγυήσεις 

 

  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

ε) Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της 

Δ.Ε.Υ.Α. Π και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 
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1. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση η Δ.Ε.Υ.Α. Π. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας., τηλ.2682024629,29228, όλες 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Η διακήρυξη του Προέδρου θα καταχωρηθεί  και θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ  www.deyaprevezas.gr  και περίληψη της διακήρυξης σε μία 

τοπική εφημερίδα. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι υποχρεωτικά διαθέτουν άδεια εμπειροτέχνη 
εργολάβου ή εργοληπτικό πτυχίο και τα δύο με κατεύθυνση στα υδραυλικά. 
 

 

Άρθρο 10 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 

επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά 

ορίζονται στα άρθρα 73 και 306 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι  δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

5) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
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- Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 

σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 

διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 

προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

 Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί 

μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 

άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή 

Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Μητρώου περί εγγραφής σ’ αυτό, 

όπου θα αναφέρεται η επαγγελματική δραστηριότητα ή Βεβαίωση εγγραφής 

σε επαγγελματικό μητρώο υπό όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά 

,θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 

προσφορών. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 

κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού 

δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος 
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εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο 

γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), 

ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 

 

Άρθρο 11 
Περιεχόμενο προσφοράς 

1. Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται με ευκρίνεια: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς η οποία είναι αριθμημένη και 

χορηγείται από την ΔΕΥΑΠ με την σφραγίδα της .Μη αριθμημένη προσφορά αποτελεί λόγω 

αποκλεισμού και δεν γίνεται δεκτή. 

2. Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτές συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

3. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχει: 

α) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74, για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα 

άρθρα 75, 76 και 77, 

β) Την απαιτούμενη άδεια εμπειροτέχνη εργολάβου ή εργοληπτικό πτυχίο και τα 

δύο με κατεύθυνση τα υδραυλικά και να είναι σε ισχύ. 
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γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου και 

δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

ΑΡΘΡΟ  12 

Λοιπά θέματα προσφορών 

1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και 

αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, 

μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 

διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της 

προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, που 

συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών. 

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν.  

7. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α. Π. μπορεί 

να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 

προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, 
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μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

8. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική 

για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 

των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

πρέπει να υποβάλλουν,  προσφορά σύμφωνα με το αριθμημένο έντυπο της ΔΕΥΑΠ, εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. μέσω 

ταχυδρομείου , πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση. 

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, τριάντα (30) 

λεπτά της ώρας πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά το 

χρόνο λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμούς, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 

άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντίστοιχα. 

5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 
Άρθρο 14 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Στην οικονομική προσφορά που θα είναι ΜΟΝΟ το αριθμημένο και με την 

σφραγίδα της ΔΕΥΑΠ έντυπο  , αναγράφεται η ποσοστιαία έκπτωση και η τελική μετά την 

έκπτωση προσφερόμενη δαπάνη σε ευρώ. 

2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται με ενιαία έκπτωση στο  αριθμημένο 

έντυπο τιμολογίου της ΔΕΥΑΠ. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
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ΕΚΠΤΩΣΗ απορρίπτεται ως απαράδεκτη όπως επίσης και προσφορά που δεν είναι 

σύμφωνα με το αριθμημένο και με σφραγίδα της ΔΕΥΑΠ έντυπο.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής . 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 15 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

  1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 16 

Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 17 

Ενστάσεις προσφυγές 

1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση ,η οποία υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών. 

2 )Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ,η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα . 

3) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 122 του Ν 4412/16 ,η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα 10 ημερών ,μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

4) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται ,με την κατάθεση της ένστασης ,η 

καταβολή παράβολου υπερ του Δημοσίου ποσού  ένα  τις εκατό1% επι της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής , αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον  όργανο. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 ,221 του Ν 4412/16. 

 5) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 18 

Αξιολόγηση προσφορών 
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1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων 

ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

2. Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την επιτροπή διαγωνισμού 

, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ένα και μοναδικό στάδιο. 

Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.   

β) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

2. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης 

αυτής χωρεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Π. ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα 

πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 

τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
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 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

5. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από 

τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

- Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

- Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
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- Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

- Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

τους. 

 Διευκρινίζεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

7. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

8. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 

ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν.  

9. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 -75 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

10. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

11. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «διαύγεια» και αποστέλλεται με μέριμνα της 

Δ.Ε.Υ.Α. Π στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

12. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Π, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης για έλεγχο 

νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και 





22 
 

μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν 

συμφωνεί και ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 19 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση το άρθρο 317 του Ν. 

4412/2016 . 

 

Άρθρο 20 

Σύμβαση 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ.  

2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.Υ.Α. από τον Πρόεδρο. Το αντικείμενο της 

σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της .  

 

ΆΡΘΡΟ 21 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση 

της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 

216-221 του Ν. 4412/2016. 

3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 

διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση  
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5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται ισόποσα τμηματικά, 

σε μηνιαία βάση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες) με υποχρέωση του αναδόχου 

να προσκομίζει πιστοποίηση των  εργασιών  όπου θα αναφέρονται οι εκτελεσθείσες 

ποσότητες και οι υπόλοιπες ανεκτέλεστες ποσότητες ανά μηχάνημα. Η παραπάνω 

πιστοποίηση εγκρίνεται από τον Γεν Δντή. και την επιτροπή παραλαβής.  Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Π 

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις 

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει 

εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό 

το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Π., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική 

των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν η Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία ενός μηνός, δεν αποφαίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένσταση 

ασκείται και κατατίθεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.  

2. Η Δ.Ε.Υ.Α Π. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.  
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ΑΡΘΡΟ  25 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να 

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 

διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Π. , και περίληψη της διακήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα . 

3. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις  . Σε 

περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμό 107/2019 (ΑΔΑ 6Χ7ΜΟΛ78-ΖΤΞ) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.  

                                                                                                          ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2020 
                                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
    (Δ.Ε.Υ.Α.Π..) 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2020». 

β) Τόπος της παροχής υπηρεσίας ορίζονται τα όρια αρμοδιότητας της  Δ.Ε.Υ.Α. Π. 

 Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται τακτικά, άλλες σε καθημερινή βάση και άλλες σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων 

οκτακοσίων είκοσι ευρώ (36.820,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Η παροχή της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  του ν 

4413/2016 του Ν. 1069/1980 του Ν.4483/17 και του Ν. 3463/2006. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τα έγραφα της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ) Τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ  5 

 Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
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 Επίσης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη και η προσφερθείσα τιμή αφορά το σύνολο 

των υπηρεσιών που αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και δεν επιδέχεται 

για κανένα λόγο αύξηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική 

παραλαβή των παράδοση εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει 

κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

 Επειδή η παροχή των υπηρεσιών θα είναι καθημερινή (τμηματική), θα εκδίδεται 

τιμολόγιο του παρόχου, είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας, 

είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. θα εξοφλεί την απαίτηση του 

αναδόχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ανάλογα με την ταμειακή της ρευστότητα 

και την εν γένει οικονομική της κατάσταση και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών που θα συνοδεύεται από υπογεγραμμένη πιστοποίηση των εργασιών 

και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στο χρόνο υποχρέωσης της εξόφλησης δεν 

περιλαμβάνεται ενδεχόμενη καθυστέρηση, λόγω άσκησης του προληπτικού ελέγχου 

δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου ή μη προσκόμισης από τον ανάδοχο ορισμένου 

δικαιολογητικού απαραίτητου για την εξόφληση της απαίτησής του. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την παραλαβή 

εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Ο πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέχει τις 

υπηρεσίες του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και στη σύμβαση. Στην 

περίπτωση αυτή, του επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

  Εάν ο πάροχος καθυστερεί την παράδοση της εργασίας ή δεν παρέχει την 

υπηρεσία,  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 

συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
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ΑΡΘΡΟ  9 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας 

των υπηρεσιών της μελέτης. Οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν θεωρούνται 

ενιαίες και αδιαίρετες και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτών, δεν 

θα γίνεται αποδεκτή. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εισφορές κ.λπ. και τα έξοδα 

δημοσιεύσεως που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

 

 

 

20 /12/2019             23/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Θεωρήθηκε  

Ο Δντης  Τεχνικής Υπηρεσίας           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της  

της  Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.     Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ                   ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2020 

         ΑΡ. ΕΝΤΥΠΟΥ : 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

    ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

              (Δ.Ε.Υ.Α.Π) 

 

 

Υπηρεσία: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  2020 για την  Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ.»  

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης    

             Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.   

             έδρα   

             οδός                                             , αριθμός               ,τηλέφωνο                           
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

45520000 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

36.820,00 ευρώ 

 

              % 

 

 

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑ       ……/………/2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα ,υπογραφή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΕΒΕΖΑ 20/12/2019 

                               

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2020 

(Δ.Ε.Υ.ΑΠ) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, , προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων 2020 για την 

Δ.Ε.Υ.Α.Π», προϋπολογισμού 36.820,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

 Η υπηρεσία αφορά την  Μίσθωση μηχανημάτων   προς την Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος  

2020. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την 13/1/2020 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 πμ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11.00 

πμ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκονται 

στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 , ΠΡΕΒΕΖΑ. 

Σε περίπτωση που ο  διαγωνισμός  καταστεί άγονος θα επαναληφθεί  την 20/1/2020 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 πμ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11.00 

πμ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκονται 

στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 , ΠΡΕΒΕΖΑ. 

Στον  διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκονται στην Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ,ΠΡΕΒΕΖΑ. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                            της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.  

 

 

 

                                                                                               ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό  για την μίσθωση μηχανημάτων, 
προϋπολογισμού  36.8200 ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ   την  13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα  
ΔΕΥΤΕΡΑ , με ώρα έναρξης προσφορών 10.00 π.μ και λήξη 11.00 π.μ. και επαναληπτικό 
εφ όσον αποβεί άγονος την 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ τις ίδιες ώρες. 

Για πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  της επιχείρησης 
(Λ .ΕΙΡΗΝΗΣ 28 –ΠΡΕΒΕΖΑ) ή στην ιστοσελίδα www.deyaprevezas.gr 

 

 

 

                                                                              Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                          ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
 

 

 
 




